


วนัที่ เลขที่

1  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน ธุรการ 1,267.00 5/1/2564 เลขที่ 2500005049 1

2  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน 1,420.00 5/1/2564 เลขที่ 2500005070 1

3  1800400127378 นายศักดิชัย ทิพยสุ์ราษฎร์ ค่าจา้งซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 14,000.00 5/1/2564 เลขที่ 2500004714 1

4  3849800067555 นายสันติพล ภูว่ัฒนา ค่าบ ารุงบริเวณส านักงาน 6,300.00 5/1/2564 เลขที่ 2500004966 1

5  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน 2,005.00 5/1/2564 เลขที่ 2500005061 1

6  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน ผบง 3,775.00 5/1/2564 เลขที่ 2500005018 1

7  3869900110363 ร้านน้ าด่ืมสวัสดี ค่าน้ าด่ืม 300 5/1/2564 เลขที่ 2500005006 1

8  0803517000062 หจก.สหพานิชจนัดี ค่าจดัซ้ือสะแลน 1,400.00 5/1/2564 เลขที่ 2500004916 1

9  3800400909054 จนัดีบุค๊สโตร์ ค่าหนังสือพิมพ์ 210 5/1/2564 เลขที่ 2500005080 1

10  0805533000090 บริษัท จอมขวัญ จ ากดั ค่าน้ ามันทะเบียนขฉจ-184 นศ 90 14/1/2564 เลขที่ 2500042645 1

11  0107544000043
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน)สาขานครศรีธรรมราช

ค่าเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็ งบลงทุน 5,990.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054337 1

12  3210300972043 นัฐพลกลการ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-0422 นศ 4,220.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054250 1

13  0735547002121
บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี 
จ ากดั

ค่าหมึกพิมพ์ ผบต และ ธุรการ 5,778.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054351 1

14  0105544096928 บริษัท ฟิวเจอร์บิสซิเนสโซลูชั่น จ ากดั ค่ากระดาษส าหรับเคร่ืองโพส 11,074.50 21/1/2564 เลขที่ 2500054356 1

เหตผุล
สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่1/2564 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564)
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15  3210300972043 นัฐพลกลการ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน81-0422 นศ 3,080.00 21/1/2564 เลขที่ 2500054244 1

16  0105541036207 ค่าวัสดุส านักงาน บริษัท อนิฟินิท เทคโนโลยคีอร์ปอเรชั่น จ ากดั 3,200.00 22/1/2564 เลขที่ 2500058154 1

17  0803534000563 หจก.ลานสกาปิโตรเลียม 2008 ค่าบัตรน้ ามัน 30,385.70 22/1/2564 เลขที่ 2500057536 1

18  0105556101158 บริษัท เชาว์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ค่าซ้ือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2,777.88 26/1/2564 เลขที่ 25000065208 1

19  3800101481265 อู่เอสพีเซอร์วิส ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6486 นศ 8,310.00 26/1/2564 เลขที่ 2500065187 1

20  0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 ค่าซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน งบลงทุน 11,956.00 28/1/2564 เลขที่ 2500073156 1

21  3210300972043 นัฐพลกลการ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-0422 นศ 8,770.00 28/1/2564 เลขที่ 2500073092 1

22  3800400044487 นิกส์ยางยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6486 นศ 300 28/1/2564 เลขที่ 2500073035 1

23  3809900451871 ร้านหนุย่คาร์แคร์ ค่าล้างอดัฉดีรถยนต์ทะเบียน กจ-4038 นศ 300 28/1/2564 เลขที่ 2500065179 1

24  1801400103194 นางจฑุารัตน์ พิศิษฐ์อรรถการ
ค่าจา้งซักผ้าชุดเคร่ืองนอนเวรเดือนมกราคม 
2564

3,100.00 29/1/2564 เลขที่ 2500078985 1

25  3800100807736 ส.รวมช่างและอะไหล่ ค่าจา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 7,000.00 4/2/2564 เลขที่ 2500094904 1

26  0803556000621 หจก.นครศรีธรรมราชการดับเพลิง ค่าจา้งบ ารุงรักษาและบรรจเุคมีถงัดับเพลิง 7,550.00 4/2/2564 เลขที่ 2500095276 1

27  0125555001184 บริษัท ไทยพัฒนสินควอลิต้ีทูลส์ จ ากดั ค่าซ้ือเคร่ืองมือและอปุกรณ์ด้านช่าง งบลงทุน 47,304.70 8/2/2564 เลขที่ 2500104836 1

28  3800400023960 นายกมัปนาถ รักษาแกว้ ค่าจา้งรถเครนขดุเจาะ 6 ตัน 1 วัน 8,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2500104707 1
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29  3800400023960 นายกมัปนาถ รักษาแกว้ ค่าจา้งรถขดุเจาะ 6 ตัน จ านวน 1 วัน 8,000.00 8/2/2564 เลขที่ 2500104710 1

30  3800101481265 อู่เอสพีเซอร์วิส ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6486 นศ 3,200.00 9/2/2564 เลขที่ 25000108938 1
31  0125545007881 บริษัท อพัไลน์เทคโนโลย ีจ ากดั ค่าซ้ือเขม็ขดันิรภัยพร้อมสายกนัตก งบลงทุน 16,050.00 9/2/2564 เลขที่ 2500108716 1

32  0805560001301 บริษัท เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีนจ ากดั ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดส านักงาน ผบง 620 9/2/2564 เลขที่ 2500108985 1

33  0805533000090 บริษัท จอมขวัญ จ ากดั ค่าน้ ามันทะเบียน ขฉจ-184 นศ 80 10/2/2564 เลขที่ 2500013953 1

34  3800400044487 ร้านนิกส์ยางยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-0422 นศ 2,700.00 10/2/2564 เลขที่ 2500116908 1

35  3800100807736 ส.รวมช่างและอะไหล่ จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ งบลงทุน 21,000.00 17/2/2564 เลขที่ 2500130488 1

36  0105556101158 บริษัท เชาว์อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
ค่าซ้ือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา
ประเภทบ้านอยู่อาศัย

2,909.81 17/2/2564 เลขที่ 2500130421 1

37  0735547002121
บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี 
จ ากดั

ค่าหมึกพิมพ์ Ricoh ผบต 2,889.00 17/2/2564 เลขที่ 2500130408 1

38  0803556000272 หจก.เออาร์พีซิสเต็มส์
ค่าจา้งจดัระเบียบสายส่ือสาร AP62420302
 จนัดีบ้าน-รร บ้านจนัดี

9,822.60 22/2/2564 เลขที่ 2500143511 1

39  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน ผบง 2,931.00 22/2/2564 เลขที่ 2500146606 1

40  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 675 23/2/2564 เลขที่ 2500146608 1

41  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 815 23/2/2564 เลขที่ 2500146604 1

42  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าวัสดุส านักงาน ผบต 914 23/2/2564 เลขที่ 2500146613 1
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43  1801400103194 นางจฑุารัตน์ พิศิษฐ์อรรถการ ค่าจา้งซักผ้าชุดเคร่ืองนอนเวร 3,100.00 25/2/2564 เลขที่ 2500158261 1

44  0803534000563
หจก.ลานสกาปิโตรเลียม 2008 (สาขาที่ 
00002)

ค่าบัตรน้ ามัน 33,837.40 25/2/2564 เลขที่ 2500157008 1

45  0105540100068 บริษัท มิชชั่นอนิโฟเทคโนโลย ีจ ากดั ค่าซ้ือหมึกพิมพ์ Lexmark ผบง 2,500.00 2/3/2564 เลขที่ 2500166515 1

46  3869900110363 ร้านน้ าด่ืมสวัสดี ค่าน้ าด่ืม 800 4/3/2564 เลขที่ 2500172159 1

47  3800400901878 นายสุพจน์ แสงแกว้ ค่าจา้งติดต้ังสับเปล่ียนถอนคืนมิเตอร์ 10,240.00 8/3/2564 เลขที่ 2500186410 1

48  0945534000033
บริษัท อซูีซุมอเตอร์เซลส์(1991) จ ากดั 
สาขาจนัดี

ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6486 นศ 1,651.55 10/3/2564 เลขที่ 2500174807 1

49  0735547002121
บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี 
จ ากดั

ค่าหมึกพิมพ์ Ricoh 2,700.00 10/3/2564 เลขที่ 2500174800 1

50  3800400901878 นายสุพจน์ แสงแกว้ ค่าจา้งติดต้ังสับเปล่ียนถอนคืนมิเตอร์ 11,760.00 15/3/2564 เลขที่ 2500213589 1

51  0805561000210 บริษัท จนัดีศึกษาภัณฑ์ จ ากดั ค่าซ้ือปรอทดิจติอล งบลงทุน 1,900.00 17/3/2564 เลขที่ 2500217573 1

52  0105536092641 บริษัท เอกชัยดีสทริบิวชั่น จ ากดั ค่าซ้ือเม้าส์ 259 17/3/2564 เลขที่ 2500217587 1

53  0803534000563
หจก.ลานสกาปิโตรเลียม 2008 (สาขาที่
00002)

ค่าบัตรน้ ามันฟลีตการ์ด 28,436.90 22/3/2564 เลขที่ 2500230509 1

54  3800101481265 อู่ เอส พี เซอร์วิส ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-8404 นศ 2,550.00 23/3/2564 เลขที่ 2500217566 1

55  3800900771663 สามพี่น้องการเกษตร ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 540 26/3/2564 เลขที่ 2500251538 1
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56  3800101481508 นิวการช่าง ค่าซ่อมไม้ชักฟิวส์ 3,000.00 26/3/2564 เลขที่ 2500251519 1

57  3800400491149 นายอนุรักษ์ ออ่นเกตุพล ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง 1,800.00 29/3/2564 เลขที่ 2500252707 1

58  0105556101158 บริษัท เชาว์อนิเตอร์เนชั่แนลจ ากดั
ค่าซ้ือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยป์ระเภทบ้าน
อยู่อาศัย

3,217.65 29/3/2564 เลขที่ 2500252681 1

59  1809700083153 ทีเจแอร์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6486 นศ 2,600.00 29/3/2564 เลขที่ 2500252691 1

60  1800400039762 ร้าน Boy Printing&Design ค่าจา้งท าบอร์ด 1,200.00 29/3/2564 เลขที่ 2500252005 1

61  0803556000272 หจก.เอเอาร์พีซิสเต็มส์
ค่าจา้งจดัระเบียบสายส่ือสารเส้นทาง 
AP62420295 ซอยประเสริฐสุข 2

17,943.90 30/3/2564 เลขที่ 2500257585 1

62  0803556000272 หจก.เออาร์พีซิสเต็ม
ค่าจา้งจดัระเบียบสายส่ือสารเส้นทาง 
AP62420300 วัดมะนาวหวาน-รร.วัด
มะนาวหวาน

31,393.80 30/3/2564 เลขที่ 2500257585 1

63  0803556000272 หจก.เออาร์พีซิสเต็ม
ค่าจา้งจดัระเบียบสายส่ือสารเส้นทาง 
AP62420290 หลังสถานีรถไฟ - ถนนพาด

72,995.40 30/3/2564 เลขที่ 2500257585 1

64  3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข-8404 นศ 200 31/3/2564 เลขที่ 2500262725 1

65  0735547002121
บริษัท สมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร่ี 
จ ากดั

ค่าหมึกพิมพ์ Ricoh SP230 2,889.00 31/3/2564 เลขที่ 2500262672 1

รวมทัง้สิน้   509,984.79 



หมายเหตุ : เง่ือนไขการบันทึกข้อมูล
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงล าดับวันทีท่ีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(4) ระบุรายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส านักงาน ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ
(6) ระบุวันที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
  1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว322 ลงวันที ่24 สิงหาคม 2560
  2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
  3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561
  4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3


